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Stebo 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

TÁJÉKOZTATÁS
A STEBO 5000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 19 499 917 FT. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL,
2020. MÁJUS 14-ÉN KIADOTT „A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS
TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA”
CÍMŰ PÁLYÁZATON.

19 499 917 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „A mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című
pályázaton. Projekt címe: „Eszközberuházás a Stebo 5000 Kft.-nél”, GINOP-1.2.8-20-2020-01710 a
projekt azonosítószáma. A projekt elszámolható költsége: 30 378 434 Ft, saját forrás: 10 878 517 Ft,
támogatási konstrukció keretében igényelt és szerződött támogatás összege: 19 499 917 Ft.
Támogatás mértéke: 64,19 %.
Cégünk a STEBO 5000 Kft. 100%-ban hazai tulajdonban lévő családi vállalkozás. Telephelyünk és egyben
központunk Maglódon található, a vasútállomás szomszédságában. Jelenleg ezen telephelyünkről látjuk el –
országos szinten – viszonteladó partnereinket, melyek száma megközelíti az 500-at.
Vállalkozásunkat 2008.09.22-én indítottuk el, fő tevékenységi körünk a Fa-, építőanyag-, szaniterárunagykereskedelem ezen kívül fémszerkezet gyártásával fémmegmunkálással, szerszámgyártással is
foglalkozunk. 2013. óta építési terület előkészítése is tevékenységeink közé került.
A cégünk jelenleg barkácstermékek gyártásával és nagykereskedelmével, illetve külkereskedelmével
foglalkozik. Beszállítóink száma belföldről 400, külföldről 50, melyek egyrészt a környező országokat, másrészt
a tengerentúli beszállítókat jelenti.
Belföldi vásárlóink között megtalálhatóak a kis- és közepes méretű barkácsboltok, épületgépész
szakkereskedések, kertészetek, építőipari kivitelező vállalkozások, illetve közintézmények is.
A projekt során beszerzésre került eszközök – a műszaki színvonal modernizálása mellett – vírus miatti
megfelelő védekezési lépések kialakítását segítették elő. Tekintettel arra, hogy Kiskunfélegyházi telephelyünk,
ami egyben elosztó - logisztikai raktárként is funkcionálna, olyan eszközök beszerzését igényelte, amely
alkalmasak az anyagmozgatással kapcsolatos feladatkörök elvégzésére. Ezen okokból döntöttünk két

Mitsubishi FB14ANT típusú elektromos üzemű AC vezérlésű , háromtámaszú új targonca, illetve egy korszerű,
SV26 típusú minikotró valamint egy darab Nilfisk SR 1101 B seprűgép beszerzése mellett.
Az eszközök megkönnyítik alkalmazottjaink raktározási, anyagmozgatási munkáját. Ezáltal munkájuk
gyorsabbá és hatékonyabbá válik, a felszabaduló időben pedig további feladatok elvégzésével tudnak
hozzájárulni a cég tevékenységéhez, amely így növelni tudja kapacitását és hatékonyságát.
A Stebo 5000 Kft. a következő beszerzéseket valósította meg.
1. 1 db Nilfisk SR 1101 B seprűgép beszerzése:
2. 2 db Mitsubishi FB14ANT típusú elektromos üzemű targonca beszerzése
1 db Yanmar SV26 típusú minikotró
A projekt megvalósításának kezdete: 2020. 08. 01.
A projekt fizikai befejezése: 2021.04.06.

Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásáért.

